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 مستخلص البحث
 اإللكترونية علي نزعات طالب جامعة بنها أثر ممارسة األلعاب

  نحو ممارسة األنشطة الرياضية
 *د/أسامة رجب عبدالمعبود سعودي

 
أثر ممارسة األلعاب اإللكترونية علي نزعات طالب جامعة بنها يهدف البحث إلى التعرف علي 

في إجراءات هذا البحث المنهج الوصفي اتبع الباحث و ، نحو ممارسة األنشطة الرياضية
اختيار عينة البحث تم التحليلي باستخدام األسلوب المسحي نظرًا لمالئمته لطبيعة البحث، 

االستطالعية بالطريقة العشوائية من داخل مجتمع البحث وخارج العينة االساسية للبحث من 
( فردًا، حيث بلغت العينة 9742، وعددهم )م9191/  9102طالب جامعة بنها للعام الجامعي 

%(، وبلغت العينة االساسية عدد 0019( فردًا وبنسبة مئوية مقدارها )704االستطالعية عدد )
 %(، ومن أهم النتائج: 0010( فردًا بنسبة مئوية مقدارها )9102)

ن واقع أ في يتمثل واقع النشاط البدني الرياضي في أوساط الشباب الجامعي أن  -0
لرياضي داخل الجامعة هو المنافسة في المسابقات فقط وال يوجد أي االبدني النشاط 

أرض الواقع، وأن عدد قليل من الشباب هم من  يممارسة لألنشطة الرياضية للشباب عل
يشاركون في األنشطة داخل الجامعة؛ بسبب عدم وجود أماكن للممارسة األنشطة 

 الرياضية بالشكل الكافي.
اإللكترونيةة  ان ممارسةة األلعةابفةي أوسةاط الشةباب الجةامعي واقع األلعاب اإللكترونيةة  -9

غيةةر مةةرتبط بمكةةان أو ومةةان، وأنهةةا ال تحتةةةاج أي تكةةاليم ماديةةة، وانهةةا مفضةةلة بالنسةةةبة 
، بالي ستيشةةةنالةةةوكةةةرل القةةةدم اإللكترونيةةةة و خاصةةةة فةةةي  ومنافسةةةة، ، الن بهةةةا تحةةةديلألفةةةراد

 3أكثةةر مةةن  اذ يقضةةيلمحمةةو ، علةةي الهةةاتم ا لعبهةةايفضةةل التةةي و  ،الحربيةةة  واأللعةةاب
والصةةةور المتحركةةةة  3Dسةةةاعات يوميةةةا فةةةي األلعةةةاب  اإللكترونيةةةة؛ نظةةةرا لوجةةةود أشةةةكا  

 .لوان الواهية، تستهوي الجميع للمشاركة بهاواأل
 

 الكلمات المفتاحية : 
 .األنشطة الرياضية  –األلعاب اإللكترونية 

 

                                                           
 , جامعة بنها. والترويح مدرس دكتور بكلية التربية الرياضية , قسم اإلدارة الرياضية*
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Abstract of Research 
 

The impact of practicing Electronic Games on the tendencies 
of Benha University students Towards  practicing sport 

activities 
Dr/ Ossama Ragab  AbdEL Maaboud  Seoudy 

 
The research aims at identifying the impact of practicing electronic 

games on the tendencies of Benha University students Towards sport 
activities .The researcher followed the procedures of The analytical 
descriptive approach using the survey method due to its relevance to the 
nature of the research, the exploratory research sample was chosen 
randomly from the research community and out of  the core sample To 
research from Benha University students for the academic year 
9102/9191, and their number is  (9742) individual , as the exploratory 
sample reached (704) individual with a percentage of (00191), and the 
basic sample reached (9102) individual with a percentage of (00101), 
And a mong the most important results: 
The reality of physical and athletic activity among university youth: 
is that the reality that physical and athletic activity inside the university is 
competing in competitions only and there is not   any practice for sport 
activities for young people on the ground, and that a small number of 
young people are involved in activities within the university because of 
the Lack of adequate places to practice sport activities. 
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 أثر ممارسة األلعاب اإللكترونية علي نزعات طالب جامعة بنها 

 نحو ممارسة األنشطة الرياضية
 أسامة رجب عبدالمعبود سعودي*د/   

                                                
 The Introduction and the Research problemالمقدمةة ومشكلة البحث : 

 

لها دور  تأصبح ،نية المرتبة األولى على حساب األلعاب األخرى نالت األلعاب اإللكترو 
هام وكبير في حيال الشباب وسلوكهم ومراحل تطورهم، فقد فرضت نفسها على الشباب بفعل 

نحوها بشكل رهيب دون الشعور بمخاطرها سواء من  يندفع الشباب تقنياتها ومميواتها، فأصبح
ة، وهذا ال يقتصر على سن معين بل تعدى األمر ليشمل الناحية الصحية أو السلوكية أو الفكري

تمتاو األلعاب اإللكترونية  و لعالم الحقيقي في تصورها ، ل الجميع لسهولة المنا ، ومحاكاتها
بعناصر الجذب ألنها تقدم واقعا افتراضيا مشوقا يجذب المستخدم كالرسوم واأللوان والخيا  

لسنوات األخيرل، باعتبارها مصدر لإلثارل والمتعة الموجودل لقيت رواجا كبيرا في ا؛ مما والمغامرل
 (04: 01( ) 0: 9)في الواقع.

وتوداد شعبية الرياضة اإللكترونية وعدد محترفيها حو  العالم بشكل مستمر، وتنظم لها   
بطوالت عالمية تحاكي الواقعية، وخاصة في كرل القدم التي تستحوذ على اهتمام الشباب وكذلك 

يرصد جوائو  والذي FIFAة والمنظمات الرياضية وعلى رأسها االتحاد الدولي لكرل القدم  األندي
بالرياضة  لالهتماماألندية األلمانية ؛ مما دفع بالماليين لبطولة العالم لكرل القدم اإللكترونية

ه اإللكترونية، خاصة نادي شالكة الذي يولي أهمية كبيرل لتنشئة العبيه الصغار في أكاديميت
 (91.)وتأهيلهم ليصبحوا العبين محترفين في كرل القدم اإللكترونية 

وكشفت تقارير حديثة، علي أن سوق ألعاب الفيديو واأللعاب اإللكترونية العالمي سيحقق 
 ،م9102مليار دوالر عن عام  2,2، بويادل بلغت حوالي 9191مليار دوالر في نهاية  00900

ألعاب الكمبيوتر مستقباًل، وبحسب موقع "تك كرانش"  األمر الذي سيضاعم االستثمار في
من إجمالي التطبيقات  % 33المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن األلعاب تمثل حوالي 

من إنفاق المستخدمين على تطبيقات هذه  %47التي يتم تنويلها على األجهول المحمولة، و
خص سيكونون قد مارسوا ألعاب الكمبيوتر عبر مليار ش 9,7األجهول، ووفقًا للتقديرات فإن حوالي 

                                                           

 جامعة بنها. والترويح مدرس دكتور بكلية التربية الرياضية , قسم اإلدارة الرياضية , 
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األجهول المفتوحة خال  العام الحالي في مختلم أنحاء العالم بما يعاد  حوالي ثلث سكان العالم، 
 (04)من مستخدمي تطبيقات األجهول المحمولة يمارسون األلعاب . % 01كما أن 

 األلعاب اإللكترونية عبر الهواتف الذكية
ذكية اآلن تلعب دورًا كبيرًا في حيال الناس، فقد أصبحت وسيلة أصبحت الهواتم ال

تنتشر بين  األلعاب اإللكترونية للتواصل االجتماعي والترفيه والمعرفة، ونتيجة لذلك أصبحت
األطفا  والمراهقين بشكل الفت، ووادت المدل التي يمضونها مع تلك األجهول، األمر الذي دفع 

األمور لدق ناقوس الخطر من اآلثار السلبية التي قد تترتب على هذا كثيرا من األخصائيين ووالل 
 (56: 1).االستخدام مطالبين بتقنينه

 ممارسة النشاط البدني الرياضي:
الدولة لتنمية األفراد لالرتقاء بهم جسدًيا النشاط البدني الرياضي إحدى اتجاهات  ديعو 

را من عناصر التضامن بين المجموعات أصبح النشاط البدني الرياضي عنصونفسًيا وصحيًا، و 
للممارسة األلعاب الفردية والجماعية مع أصدقائهم في الجامعات  الرياضية وفرصة لشباب

ديناميكية الجماعة حيث واألندية؛ مما يؤدي الي التفاعل الكبير بين الشباب الذي ينجم عنه 
ه، وفيها أيضا تنظيم دقيق لعالقة يحقق فيها تنظيم عالقة الفرد الواحد بالفريق الذي ينتمي إلي

ويتعود على تحمل المسؤولية عن طيب خاطر وتشجيع روح  أنانيةالفرد أمام الخصم ونسي 
 ( 030: 1، سواء كان ذلك نشاطًا داخليًا أو خارجيًا.)التضامن القوي والتعاون الوثيق

 األلعاب ىعليقبلون  األعمار بمختلم الناس كبيرل من نسبة أن الدراسات أكدتلذلك 
أصيبوا  ممن أطفالهم حالة يشكون  األولياء بعض أن الدراسات ذكرت ، وقدبشغم االلكترونية

 بين الصحية والتربوية المشاكل بعض وجود من عليها األلعاب اإللكترونية واإلدمان اقتناء بهوس
 جوالنتائ ضعم التحصيل إلى والدوار الصداع النظر، ضعم العينين، تدمع مثل أطفالهم،
 عن واالبتعاد الحركة بسبب نقص األطفا  بين السمنة وانتشار الناس عن العولة وكذلك الدراسية
 األلعاب اإللكترونية بعض هذه في اقتناء يرون  األطفا  أولياء من فكثير الرياضية، األنشطة
 حدائقلل ميدانية نوهة في أبنائهم ألخذ كبديل المنو  أو خارج الطفل خروج من تحد كأن الفوائد

 (. 11: 7) االرتباطات. من ولديهم الكثير مشغولون  ألنهم انظرً  الغابات أو
على الرغم من الفوائد التي قد تتضمنها بعض األلعاب اإللكترونية إال أن سلبياتها أكثر و 

حّس المبادرل والتخطيط و الذاكرل وسرعة التفكير،  ةتنّميحيث أن من إيجابياتها من إيجابياتها، 
لتركيو واالنتباه، وتنّشط الذكاء، ليس هذا فحسب، بل أيضًا تساعد على المشاركة إليجاد وتحّفو ا

التفكير و  ،لتعليملمصدًرا مهمًّا  هاومن االيجابيات أيضًا أن، خيا الالحلو  وحّل األلغاو، وتشبع 
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مل مع أن يتعا للفردتعطي فرصة  هاكما أن ،العلمي الذي يتمثل في وجود مشكلة ثم التدرج لحلها
ألن معظم األلعاب المستخدمة ذات مضامين سلبية تؤثر في جميع مراحل و التقنية الحديثة، 

تعتمد على التسلية واالستمتاع بقتل اآلخرين وتدمير أمالكهم التي  األلعاب خاصةالنمو، 
واالعتداء عليهم بدون وجه حق، كما تعلم األطفا  والمراهقين أساليب ارتكاب الجريمة وفنونها 

وهذه القدرات  ،ومهارات العنم والعدوان ونتيجتها الجريمة ،وحيلها وتنمي في عقولهم قدرات
تسرب ألعاب وبرامج هدامة تروج فضال ل، تكتسب من خال  االعتياد على ممارسة تلك األلعاب

تقاليد،  كما تسهم بعض األلعاب في تكوين ثقافة العادات و الوعادات تتعارض مع  ألفكار وألفاظ 
أن بعض األلعاب تدعو إلى الرذيلة والترويج لألفكار اإلباحية و وهة ومرجعية تربوية مستوردل، مش

معد  جرائم القتل واالغتصاب  وترفعالسلوك العنيم ، وتويد عقو الالرخيصة التي تفسد 
 (90) (037: 2)واالعتداءات الخطيرل في العديد من المجتمعات. 

 أنواع األلعاب اإللكترونية
 (071: 0): اليلعاب اإللكترونية أ قسمت
 نجدها في قاعات خاصة باأللعاب اإللكترونية، مثل استعما  مضارب ألعاب الحركة :

خصائصها التتابع في اختبار السرعة،  التي منماك مان، “سلسلة ، و ماريوو  ،التنس
فكل هذه األلعاب  تتطلب التحكم في  ،واللياقة، حيث يصبح المستوى أكثر صعوبة

ول اليدوية، األورار، ولكل واحد حركة خاصة من قفو، جري، انحناء، األجه
 الخ.…انقالب

 وتنقسم بدورها إلى أربعة أنواع فرعية وهي:ألعاب الذكاء : 
 تميو بوجود عدد من األلغاو تتطلب التركيو في المالحظة ت :ألعاب المغامرات والتفكير

عب يمثل فيها دور المحقق يجري كما أن الال ،لحلها نظرا الرتباطها بنجاح المغامرل
المطروحة، مع تميو اللعبة بأعلى تقنيات  والمتاهات التحريات للوصو  إلى حل األلغاو

الرسم، التمثيل لألشياء الموجودل فيها باستعما  األبعاد الثالثة تضفي عليها طابع 
 التشويق.

 ن يهتم كالهما : نجدها تشابه ألعاب التدريب حياأللعاب االستراتيجية االقتصادية
نشائها، في حين أنها تستدعي التفكير وقدرل التسيير بالعمل  بميكانيومات سير المدن وا 

فهي تشبه العاب التدريبات، مثل  على استثمار الوسائل الموجودل تحت تصرف الالعب،
 لعبة المورعة السعيدل.
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 من أشهرها لعبة أوربان أسولت ألعاب إستراتيجية الحرب :"Urban Asault " ستار و
 .(Mortal combat)  ,American Armyو Star Craft كرافت

 الكوتشينة" .: مثل لعبة األوراقاأللعاب  التقليدية " 
 هي صورل طبق األصل لنشاطات واقعية خصوصا الرياضية منها، ألعاب التدريب :

سباق  وقواعدها ممثلة بدقة ومستمدل من الواقع كألعاب مبارال كرل القدم، السلة، التنس،
 ”Flysimulationالسيارات، فلعبة التدريب على قيادل الطائرات 

 The Research Importanceأهمية البحث : 
 بصفة والبصرية السمعية التكنولوجية وسائل وانتشار ألهمية ونظرا سبق ما على وتأسيسا

 دور من لها ولما الشباب الجامعي ، أوساط في خاصة وانتشار األلعاب اإللكترونية بصفة عامة
 على تحفو قد المقاطع التي وتعرض والصورل الصوت تقدم أنها إذ السلوك، تفعيل في فعا 
طالب التعليم  اإللكترونية على األلعاب أثر معرفة في للحاجة ودعما العدواني، والسلوك العنم

جامعة طالب  اتجاهات وميو ي علاأللعاب اإللكترونية  أثر عن الكشم ارتأينا فقد  الجامعي،
 ممارسة األنشطة الرياضية. نحوبنها 

 تصنع ألعاب األمريكية الصناعة أن ( (Stephen E. Siwek7007دراسة  شيرحيث ت
 ، م9112 سنة في دوالر مليون  901 إلىها مبيعات قيمة وصلت حيث الترفيه، أجل من الفيديو
أغلبية  أن الدراسات معظم أثبتت وقد األلعاب، من النوع هذاطلب  على إقبا  متوايد هناك

، مما تدفعهم لالعب والقتا  والحرب العنم إلى تميل واألطفا  المراهقون  يميل اليها التي األلعاب
 (73: 03.)لفترات طويلة 

منتجات  األلعاب هذه لكون  للدراسة كموضوع األلعاب اإللكترونية بالذات الباحث اختار وقد
 بشغم ليها  يقبل خصيصا للشباب الذي منتجة غير فهي ولهذا محليا، يتم تصنيعها وال مستوردل

سلوكه  يؤثر على مما ومبادئه وتقاليده عاداته عن أجنبية سلوكيات خاللها من وقد يكتسب كبير
 على حقيقة وللوقوف ذلك أجل ومن ،اليومية حياته في عن ممارسة األنشطة الرياضيةوابتعاده 

 :مشكلةال بطرح قمنا التصور هذا
ممارسة األنشطة  نحوطالب جامعة بنها علي نزعات األلعاب اإللكترونية  سةممار  ما أثر

 .الرياضية
  The Research Amiهدف البحث : 

 -:التعرف علي يهدف البحث الى محاولة 
 االطالع على واقع النشاط البدني الرياضي في أوساط الشباب الجامعي. 
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 شباب الجامعياالطالع على واقع األلعاب االلكترونية في أوساط ال. 
 التعرف علي اآلثار المحتملة لأللعاب االلكترونية. 

 The Research Questionsتساؤالت البحث : 
 ما هو واقع النشاط البدني الرياضي في أوساط الشباب الجامعي ؟ -0
 ما هو واقع األلعاب اإللكترونية في أوساط الشباب الجامعي ؟ -9
 ة ؟ماهي اآلثار المحتملة لأللعاب اإللكتروني -3

 

 

 The Research Terminologyمصطلحات البحث : 
 The impact  األثر:

على الفرد المستخدم كاأللعاب االلكترونية هو التغييرات التي تحدثها الوسائل االتصالية الحديثة 
 (39: 01)سواء من الناحية األفكار واالتجاهات أو السلوكيات .

 Electronic Games  :اإللكترونية  األلعاب 
 هيئات شكل على المتوافرل األلعاب أنواع جميع *هي أحدي األنشطة الترويحية التي يستخدم فيها

 االنترنت، الثابت وألعاب أو المحمو  الكمبيوتر ألعاب وتشمل ،تحاكي الواقعرقمية  إلكترونية
 الهواتم الذكية، بهدف اإلثارل والمتعة. وألعاب واأللعاب الفيديو،

 Sport Activities   :الممارسة الرياضية
أن "بعض العلماء يرون أن الممارسة الرياضية المنتظمة يقصد بها  م1990عطيات خطاب تري 

ونقصد بها في بحثنا الممارسة الرياضية في مختلم األنشطة الرياضية  ،مرتين فأكثر أسبوعيا"
  (044: 3. )وقت الفراغ، فقد تكون هذه الممارسة بصورل منتظمة أو غير منتظمة خال 

 والمشابهةالدراسات المرتبطة 
 أواًل : الدراسات العربية 

أثر لعبة ببجي (، بعنوان "01()م7019 ) عبد المنعم ابراهيم اسماعيل المدهون  -0
“PUBG ”لعبة هدفت الدراسة إلى تحديد أثر ، على التحصيل الدراسي : دراسة ميدانية

منهج شبه التجريبي علي ، استخدم الباحث ال على التحصيل الدراسي PUBG“ببجي 
مدرسة سامي بطالب الصم العاشر األساسي ( طالب من 21عينة عمدية قوامها )
تم اجراء امتحان قبلي لعينة ، فلسطين  –محافظة غرب غول بالعلمي الثانوية للبنين 

طالبا كمجموعة ضابطة، بحيث أن  31طالبا كمجموعة تجريبية، و 31مكونة من 
وعتين قبل أن تلعب المجموعة األولى لعبة ببجي، وتم رصد االمتحان القبلي للمجم

ثم تم اخضاع المجموعة األولى )التجريبية( لممارسة  ،معدالتهم التحصيلية في االمتحان
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لعبة ببجي، وبعد مدل ومنية تم اجراء امتحان بعدي لكال المجموعتين وتم رصد معدالتهم 
للعبة ، وكانت أهم النتائج أن جموعتينالتحصيلية، ثم مقارنة المعدالت التحصيلية للم

على عقو  و على أنماط التفكير و على مستويات الطالب التحصيلية، تؤثر ببجي 
 .جعل الطالب يشعر بالملل من المواد الدراسيةوتالطالب، 

 االجتماعي التواصل مواقع استخدام "أثر بعنوان (,19) (7019) العنزي  ناصر دراسة -7
، هدفت بالخرج السيح بمدرسة متوسط الثالث الصم طالب ىعل اإللكترونية واأللعاب

، استخدم الباحث المنهج الدراسة إلى دراسة اآلثار اإليجابية والسلبية لأللعاب اإللكترونية
( طالب، واستخدم االستبيان كأدال 41الوصفي بأسلوب المسحي، علي عينة قوامها )

من أفراد العينة يرون أن  7صل من أ 9043 أن وكانت أهم النتائجلجمع البيانات ، 
 أولياء األمور توعية، وأن علي ممارسة ألعاب االنترنت قد تؤثر سلبا على األداء الدراسي

 .السلبية لأللعاب اإللكترونيةو الجوانب اإليجابية  أبنائهم 
بعنوان أثر األلعاب اإللكترونية عبر الهواتم الذكية  ,(9) (7017مشري ) أميرة دراسة -3

دراسة ميدانية من منظور عينة من األولياء  -صيل الدراسي للتلميذ الجوائري على التح
بمدينة أم البواقي، هدفت الدراسة إلى الكشم عن األثر الذي تخلفه األلعاب اإللكترونية 

استخدم الباحث المنهج عبر الهواتم الذكية على التحصيل الدراسي للتلميذ الجوائري، 
( تلميذ، واستخدم االستبيان كأدال 011عينة قوامها )الوصفي بأسلوب المسحي، علي 

وكانت أهم النتائج أن اغلب التالميذ يستخدمون األلعاب اإللكترونية لجمع البيانات، 
 .يوميًا وعبر الهواتم الذكية، بدافع التسلية والترفيه، وأغلبهم يفضلون ألعاب المغامرل

 األطفا  الستخدام التربوية النعكاساتا بعنوان(، 2)( م7016 )الزيودي دمحم ماجددراسة 
هدفت الدراسة إلى  ،االبتدائية طلبة المدارس األمور وأولياء معلمو يراها كما لأللعاب اإللكترونية

التعرف إلى االنعكاسات التربوية الستخدام األطفا  لأللعاب اإللكترونية كما يراها معلمو وأولياء 
استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب نة المنورل، أمور طلبة المدارس االبتدائية بالمدي

، أمر تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ولي 011معلم و 332المسحي، علي عينة قوامها 
يرون أن وأولياء األمور المعلمون  أن وكانت أهم النتائجواستخدم االستبيان كأدال لجمع البيانات، 
دورها في حوادث العنم المدرسي بأنواعه، واستحواذ هذه ثمة مخاطر لهذه األلعاب، من حيث 

 األطفا .األلعاب على وقت وعقو  
بعنوان أثر األلعاب اإللكترونية على السلوكيات  (،01) (م7017)مريم قويدردراسة  -7

 األطفا  سلوكيات على األلعاب اإللكترونية أثر لدى الطفل، هدفت الدراسة الي معرفة
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 على ستهاراد في الباحثة اعتمدت قد، المذهل الشكل بهذا رهاالنتشا وأسباب وواقعها
 لجمع والمالحظة ، واستخدام االستبيان والمقابلةيالمسح بأسلوبالمنهج الوصفي 

 ما أعمارهم يتراوح الذين الجوائريين األطفا  من مفردل 911علي عينة مكونة من البيانات
، العاصمة بالجوائر كترونية ويقطنون يمارسون األلعاب اإلل والذين عاما 09 إلى 4 بين

 يحبها التي الترفيهية النشاطات مقدمة اإللكترونية األلعاب احتال  هيوكانت أهم النتائج 
 على صانعيها من تخطيط على تعمل واقتنائها، فهي ويميلون شرائها المدروسين األطفا 

 .الطفل شخصية في السلوك العدواني ورع
األلعاب اإللكترونية عبر الوسائط اإلعالمية “بعنوان  ,(4) (7017همال )فاطمة دراسة  -0

الجديدل وتأثيرها في الطفل الجوائري دراسة ميدانية، هدفت الدراسة إلى البحث في أسس 
ونتائج العالقة الوطيدل التي تكونت بين الطفل الجوائري واأللعاب اإللكترونية عبر 

لدى الطفل الجوائري بهذه األلعاب من  الوسائط اإلعالمية الجديدل وبحث جوانب التأثر
، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بسلوب ناحية الشكل والمضمون، السلب واإليجاب

واستخدم المقابلة ة، من اطفا  ابتدائيات مدينة باتن 011المسحي، علي عينة قوامها 
ا ؛ وفق أنواع ظاهرل العنم لدى األطف هي ويادل وكانت أهم النتائجلجمع البيانات، كأدال 

 .األلعاب  المفضلة
بعنوان أثر األلعاب اإللكترونية  ,(9) (7011الريماوي )دمحم الشحروري ومها دراسة  -2

على عمليات التذكر وحل المشكالت واتخاذ القرار لدى أطفا  مرحلة الطفولة المتوسطة 
ى عمليات في األردن، هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر ممارسة األلعاب اإللكترونية عل

، التذكر وحل المشكالت واتخاذ القرار لدى أطفا  مرحلة الطفولة المتوسطة في األردن
( طالًبا وطالبة، قسموا  40) ، علي عينة قوامها المنهج شبه التجريبياستخدمت الباحثة 

( طالًبا وطالبة قسمت إلى مجموعتين فرعيتين  32إلى مجموعة تجريبية عدد أفرادها ) 
ب ألعاًبا موجهة ومجموعة تلعب ألعاًبا غير موجهة، ومجموعة ضابطة بلغ مجموعة تلع

وتم إعداد بطاريتي ألعاب إلكترونية، البطارية األولى  ،( طالًبا وطالبة 32عدد أفرادها ) 
وكانت أهم  ،تضمنت ألعاًبا موجهة والبطارية الثانية ألعاًبا غير موجهة كأدال للدراسة

ترونية أثًرا على عمليات التذكر وحل المشكالت واتخاذ القرار النتائج أن لأللعاب اإللك
كما أن  ،لدى أفراد المجموعة غير الموجهة مقارنة بالمجموعتين الموجهة والضابطة

 لأللعاب اإللكترونية أثًرا على عملية اتخاذ القرار لدى ذكور المجموعة غير الموجهة.
 ثانيًا : الدراسات األجنبية :
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 والء تأثير عوامل"بعنوان 7012Lijun: And Ming ,(Zhuqing (15,)( دراسة -4
هدفت الدراسة إلى تحديد هل يوجد انتماء ووالء  ,ببجي لعبة في الجامعيين الطلبة

المنهج الوصفي استخدم للطلبة في لعبة ببجي بين بعضهم البعض أثناء اللعب، 
ن طلبة الجامعة طالبا وطالبة م 002 باسلوب المسحي، علي عينه قوامهاالتحليلي 

وكانت أهم النتائج أن تصميم اللعبة والخبرل  لجمع البيانات،واستخدم االستبيان كأدال 
كما أن النساء ، االجتماعية والثقة جميعها عوامل مهمة تؤثر على انتماء ووالء الطلبة

 .لديهن انتماء أقوى من الرجا 
 الفيديو ألعاب يرتأث "بعنوان 7017Omer: And Omer (Wakil, (14,)( دراسة -1

هدفت الدراسة إلى تحديد تأثير ألعاب الفيديو على  التحصيلية, الطلبة معدالت على
، شبه التجريبياستخدم المنهج اإلبداع والمعدالت التحصيلية لطلبة المرحلة االبتدائية. 

طالب وطالبة من طلبة المرحلة االبتدائية استخدم االستبيان  011علي عينه قوامها 
، وكانت أهم النتائج أن معدالت الطلبة تتأثر بنسبة بسيطة جدًا لكل لجمع البيانات كأدال

 3ساعة لعب، إذا لعب الطالب أقل من ثالث ساعات، أما اذا لعب الطالب أكثر من 
 .سلبيًا على تحصيله الدراسي هناك تأثيرا سيكون و ساعات فإن معدله سيتأثر بنسبة أكبر 

، األكاديمي األداء على الفيديو ألعاب تأثير "بعنوان (,Wright16)( :7011( دراسة -2
هدفت الدراسة إلى تحديد هل أللعاب الفيديو تأثير على التحصيل الدراسي من خال  
المعد  التراكمي. حيث تكون مجتمع الدراسة وعينتها من طالب الصم الثالث متوسط 

 بي علي عينة قوامها استخدم الباحث المنهج شبة التجري بمدرسة السيح بالخرج، حيث
وكانت  لجمع البيانات،طالب وطالبة من طلبة الجامعة، واستخدم االستبيان كأدال  021

أللعاب الفيديو تأثير على معد  الطالب حيث أن الطالب الذين يلعبون  أن أهم النتائج
 .ألعاب الفيديو حصلوا على معد  أقل من الذين لم يلعبوا ألعاب الفيديو

(، بعنوان ألعاب الفيديو في القرن الواحد Stephen E Siwek 7007)()03دراسة  -01
والعشرين حيث هدفت الدراسة للتعرف علي حجم سوق المبيعات خال  القرن الواحد 

 090، واستخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسحي علي عينة قوامها والعشرين
 واستخدم االستبياناالمريكية،  من العاملين في صناعة العاب الفيديو بالواليات المتحدل

 ألعابطلب  على إقبا  متوايدهناك وكانت اهم النتائج أن لجمع البيانات، كأدال  والمقابلة
 والحرب العنم إلى تميل واألطفا  المراهقون  يلعبها التي أغلبية األلعاب أن، و الفيديو
 .والقتا 
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 .Nicholas L. Carnagey, Craig A Anderson (Brad Jدراسة  -00
Bushman 7005 USA )( 17 ,) بعنوان آثار ألعاب الفيديو العنيفة على الحساسية

 من يرفع الذي الفيديو أللعاب الفسيولوجية للعنم الواقعي، تهدف الدراسة الي التعرض
 ويخفض العدواني، السلوك اإلثارل الفسيولوجية ، الغضب، أحاسيس العدوانية، األفكار

من  كل معرفة بعد المراهقين على الدراسة قامت ذلك جلأ ومن التعاوني، السلوك من
 يمارسون  الذين أن النتائج فكانت يمارسونها، األلعاب التي ونوع يستعملونها التي الوسائط

ألعاب الفيديو العنيفة يكونون أقل إثارل فسيولوجية )في حالة هدوء( في التجربة الثانية، 
 عنيفة، فكانت اإلثارل الفسيولوجية  مرتفعة. عكس الفئة التي تمارس ألعاب الفيديو غير

  Procedures of The Researchإجراءات البحث :
  The Research Curriculumمنهج البحث :

 استخدم الباحث المنهج الوصفي باستخدام األسلوب المسحي نظرًا لمالئمته لطبيعة البحث. 
  Society and Sample of The Research مجتمع وعينة البحث :

 9191/  9102شمل مجتمع البحث في هذه الدراسة عينة طالب جامعة بنها للعام الجامعي 
 ( طالب .70124والبالغ عددهم )

 العينة االستطالعية :
االستطالعية بالطريقة العشوائية من داخل مجتمع البحث وخارج العينة  البحثتم اختيار عينة 

( 704، وعددهم ) 9191/  9102م الجامعي االساسية للبحث من طالب جامعة بنها للعا
 %( من اجمالي مجتمع البحث .0019طالب بواقع )

 The Main Study العينة االساسية :
تم اختيار عينة البحث األساسية بالطريقة العشوائية من داخل مجتمع البحث من طالب جامعة 

%( من اجمالي 0010( طالب بواقع )9102، وعددهم ) 9191/  9102بنها للعام الجامعي 
 (   0ويتضح ذلك كما في جدو  ) مجتمع البحث، 

 ( توزيع مجتمع البحث1جدول )

 الجامعات م
 اجمالي العينة العينة االساسية العينة االستطالعية المجتمع

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 1.11 224 4.11 222 1.11 51 11.11 5454 األداب 1

 1.11 544 4.11 412 1.11 24 12.15 2251 الحقوق 2

 4.88 422 4.11 591 1.11 81 24.55 8129 التجارة 4

 1.14 18 4.11 42 1.12 12 2.25 1121 العلوم 5

 1.11 94 4.11 21 1.11 15 4.51 1512 الطب البشري 4

 1.14 282 4.12 254 1.11 58 11.91 5954 الهندسة بشبرا 1

 2476ن = 
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 1.12 125 4.11 114 1.12 21 4.12 2111 الهندسة ببنها 2

 1.12 91 4.11 21 1.11 14 4.54 1511 الحاسبات والذكاء االصطناعي 9

 1.15 122 4.15 111 1.11 21 4.12 2115 الزراعة بمشتهر 8

 1.24 49 4.11 41 1.14 2 1.59 119 الطب البيطري بمشتهر 11

 1.12 119 4.11 81 1.11 19 5.42 1284 التربية 11

 1.14 41 4.11 24 1.12 4 1.18 598 وعيةالتربية الن 12

 1.14 158 4.12 125 1.11 24 1.12 2521 التربية الرياضية بنين 14

 1.14 41 4.11 24 1.12 4 1.18 598 الفنون التطبيقية 15

 1.25 42 4.12 21 1.12 1 1.24 414 التمريض 14

 1.45 21 4.15 12 1.21 5 1.91 441 المعهد الفني للتمريض 11

 1.14 2521 4.11 2148 1.12 512 111 51112 جمالياال
 

  The Data- collection Methods & Toolsأدوات ووسائل جمع البيانات : 
في ضةوء أهةداف البحةث ومةن خةال  المسةح المرجعةي قةام الباحةث بةاإلطالع علةي العديةد 

رل ، واإلدارل الرياضةية من المراجع العلمية والبحةوث والدراسةات السةابقة التةي تناولةت مجةاالت اإلدا
 " أثةةر ممارسةةة األلعةةاب، االختبةةارات والمقةةاييس وعلةةم الةةنفس حيةةث قةةام الباحةةث بتصةةميم اسةةتبيان 

،حيث اتبع الباحث  اإللكترونية علي نزعات طالب جامعة بنها نحو ممارسة األنشطة الرياضية"
 في ذلك خطوات بناء االستبيان وفقًا لقواعد البحث العلمي كالتالي:

 يث قام الباحث بتحديد المحاور التي تم التوصل إليها وهي كما يلي:ح
 ." واقع النشاط البدني الرياضي في أوساط الشباب الجامعي"محور  -
 ." األلعاب اإللكترونية في أوساط الشباب الجامعي"محور  -
 ." اآلثار المحتملة لأللعاب اإللكترونية"محور  -

 

 : وقد روعي عند تصميم العبارات ما يلي
 أن تكون األسئلة واضحة ال تحتاج لكثير من الشرح. -
 أن تكون األسئلة مغلقة. -
 أال تستغرق وقتًا طوياًل في اإلجابة عليها. -
 

ثم عرضها علي السادل الخبراء فةي  (7مرفق )وقام الباحث بوضعها في استمارل استبيان 
 .( 1) الموضح اسمائهم بالمرفق

السادل الخبراء علي محاور االستبيان ، والتي كانت  اقالتفثم حدد الباحث النسبة المئوية 
 . (7رقم )%( ويتضح ذلك كما في الجدو  011األهمية النسبية لها )

( النسبة المئوية التفاق الخبراء حول محاور استبيان" أثر ممارسة األلعاب 7جدول )
 7ن=       اإللكترونية علي نزعات طالب جامعة بنها نحو ممارسة األنشطة الرياضية"
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 النسبة المئوية اتفاق أراء الخبراء المحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاور م
 %100 7 واقع النشاط البدني الرياضي في أوساط الشباب الجامعي 1
 %100 7 األلعاب اإللكترونية في أوساط الشباب الجامعي 7
 %100 7 اآلثار المحتملة لأللعاب اإللكترونية 3

" أثةةر ممارسةةة األلعةةاب اإللكترونيةةة علةةي نزعةةات تةةم تحديةةد المحةةاور الخاصةةة بةةةاستبيان 
، والتةةي كانةةت نسةةبة اتفةةاق السةةادل الخبةةراء طةةالب جامعةةة بنهةةا نحةةو ممارسةةة األنشةةطة الرياضةةية"

%( وذلةةك مةةن خةةال  نتةةائج اسةةتمارل اسةةتطالع رأي الخبةةراء، وقةةد  011علةةي تلةةك المحةةاور هةةي )
 %( كحد أدني لتحديد المحاور المبدئية لالستبيان.41ة ال تقل عن )ارتضي الباحث نسب

وعةرض العبةارات الخاصةة  (7مرفةق )بوضةع عبةارات االسةتبيان المقترحةة  الباحةثثم قام 
بكةةل محةةور علةةي السةةادل الخبةةراء، للتحقةةق مةةن الصةةدق المنطقةةي لمالئمةةة العبةةارات المقترحةةة لكةةل 

قترحةةةة ومناسةةةبتها للمحةةةور الةةةذي تنتمةةةي إليةةةه، ومةةةدي محةةةور، ومةةةدي مالئمةةةة صةةةياغة العبةةةارات الم
إمكانيةةة حةةذف وتعةةديل أو إضةةافة عبةةارات أخةةري، وقةةد توصةةل الباحةةث مةةن خةةال  اسةةتطالع رأي 
الخبراء إلي تحديد نسبة اتفاق السادل الخبراء علي تلك العبارات ويتضح ذلك كما فةي الجةدو  رقةم 

(3). 
 ( 3جدول )

األلعاب  حول تحديد عبارات محاور استبيان " أثر ممارسة النسبة المئوية التفاق الخبراء 
 7ن =         اإللكترونية علي ممارسة األنشطة الرياضية لطالب جامعة بنها "

واقع النشاط البدني 
الرياضي في أوساط 

 الشباب الجامعي
اآلثار المحتملة لأللعاب  األلعاب اإللكترونية في أوساط الشباب الجامعي

 اإللكترونية

 % م % م % م % م
1 100 16 100 79 26.71 39 011 
7 100 15 26.71 30 100 40 011 
3 26.71 17 26.71 31 71.43 41 011 
4 100 12 100 37 100 47 011 
6 100 19 71.43 33 100 43 011 
5 71.43 70 100 34 71.43 44 011 
7 100 71 26.71 36 100   
2 26.71 77 100 35 26.71   
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9 100 73 100 37 100   
10 26.71 74 26.71 32 26.71   
11 100 76 100     
17 71.43 75 100     
13 26.71 77 71.43     
14 100 72 100     

" أثةر ( نسبة أراء السادل الخبراء فةي كةل عبةارل مةن عبةارات اسةتبيان 3يتضح من جدو  )
، عة بنها نحةو ممارسةة األنشةطة الرياضةية"ممارسة األلعاب اإللكترونية علي نزعات طالب جام
% ( مةةن مجمةةوع آراء 011  -%  40073حيةةث تراوحةةت نسةةبة الموافقةةة علةةي العبةةارات مةةا بةةين )

%( مةةن مجمةةوع أراء السةةادل 41السةةادل الخبةةراء، وقةةد أرتضةةي الباحةةث بنسةةبة موافقةةة ال تقةةل عةةن )
 ارل .( عب77الخبراء، وقد بلغ عدد العبارات التي ارتضاها الباحث )

 

 طريقة تصحيح االستبيان:
وقةد أتفةةق السةةادل الخبةةراء علةةي أن يكةةون ميةوان تقةةدير الةةدرجات السةةتمارل االسةةتبيان ثالثةةي 

 التقدير كالتالي :
 : ثالث درجات   نعةةةةةةةةةةةم  -
 إلي حد ما : درجتان -
 ال          : درجة واحدة -

 

 رابعًا : الدراسة االستطالعية
سة هو التأكد من المعامالت العلمية )الصدق، الثبات( الستمارل كان الهدف من هذه الدرا

" أثر ممارسة األلعاب اإللكترونية علي نزعات طةالب جامعةة بنهةا نحةو ممارسةة استبيان دراسةة 
، حيث قام الباحث بوضةع الصةورل المبدئيةة السةتمارل االسةتبيان لتطبيقهةا علةي األنشطة الرياضية"

( طالةةب حيةةث تةةم اختيةةارهم بطريقةةة عشةةوائية مةةن مجتمةةع 704وامهةةا )العينةةة االسةةتطالعية والتةةي ق
 البحث وخارج عينة الدراسة.

 

 The Scientific Coefficient Of The Questionerالمعامالت العلمية لالستبيان: 
 .ةبإجراء صدق وثبات االستمارل بالطرق العلمية التاليقام الباحث  

   The Validity Of The Questionerصدق اإلستبيان: 
 صدق المضمون )صدق المحكمين(:  -0
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قةةةام الباحةةةث باسةةةتخدام صةةةدق المقحكمةةةين )الصةةةدق المنطقةةةي(، حيةةةث تةةةم عةةةرض اسةةةتمارل 
" أثر ممارسة األلعاب اإللكترونية علي نزعات طةالب جامعةة بنهةا نحةو ممارسةة استبيان دراسةة 

الخبةةراء )المقحكمةةين( والبةةالغ ( علةةى مجموعةةة 9فةةي صةةورتها المبدئيةةة مرفةةق ) األنشةةطة الرياضةةية"
(، واعتبةةر الباحةةث نسةةبة اتفةةاق السةةادل الخبةةراء علةةي 0(، والموضةةحة أسةةمائهم بةةالمرفق )4عةةددهم )

 عبارات االستبيان معيارًا لصدقه .
 The Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخلى:  -7

ممارسة األلعاب اإللكترونية  " أثركما قام الباحث بحساب صدق استمارل استبيان دراسة 
قيةد البحةث مةن خةال  اسةتخدام  علي نزعات طالب جامعة بنها نحو ممارسة األنشطة الرياضةية"

طريقة صدق االتساق الداخلي، حيث قام الباحث بحساب قيمةة معةامالت االرتبةاط بةين درجةة كةل 
بةاط بةين درجةة كةل عبةارل عبارل علي حدل والدرجة الكلية لالستبيان ، وحساب قيمة معةامالت االرت

علةةي حةةدل والدرجةةة الكليةةة للمحةةور التابعةةة لةةه ، وحسةةاب قيمةةة معةةامالت االرتبةةاط بةةين درجةةة كةةل 
( 704محور علي حدل والدرجةة الكليةة لالسةتبيان علةي عينةة الدراسةة االسةتطالعية والتةي قوامهةا )

 ( توضح ذلك .1،  4،  2،  0،  7طالب والجداو  )
 417ن=     الرتباط ما بين كل عبارة و الدرجة الكلية لالستبيانعامالت ام  ( 4جةدول )

واقع النشاط البدني 
الرياضي في أوساط 

 الشباب الجامعي
اآلثار المحتملة لأللعاب  األلعاب اإللكترونية في أوساط الشباب الجامعي

 اإللكترونية

 " ر" م " ر" م " ر" م " ر" م
1 0.571* 16 0.747* 79 0.677* 39 0.627* 
7 0.541* 15 0.537* 30 0.597* 40 0.513* 
3 0.710* 17 0.573* 31 0.597* 41 0.576* 
4 0.571* 12 0.755* 37 0.557* 47 0.547* 
6 0.577* 19 0.522* 33 0.771* 43 0.711* 
5 0.757* 70 0.544* 34 0.570* 44 0.590* 
7 0.533* 71 0.710* 36 0.540*   
2 0.575* 77 0.696* 35 0.539*   
9 0.776* 73 0.520* 37 0.511*   

10 0.590* 74 0.595* 32 0.519*   
11 0.543* 76 0.517*     
17 0.711* 75 0.593*     
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13 0.520* 77 0.559*     
14 0.521* 72 0.554*     

 ( 0.196( = )  416( , د . ح )  0.06*قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية ) 
( أن قةةيم معةةةامالت االرتبةةةاط للعبةةةارات دالةةة عنةةةد مسةةةتوي معنويةةةة 7يوضةةح الجةةةدو  رقةةةم )

 (.10440 – 10044(، حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين )1010)
له الستبيان " أثر  التابعةلكلية للمحور (  م عامالت االرتباط كل عبارة مع الدرجة ا6جةدول )

        ممارسة األلعاب اإللكترونية علي نزعات طالب جامعة بنها نحو ممارسة األنشطة الرياضية"
 417ن=

واقع النشاط البدني 
الرياضي في أوساط 

 الشباب الجامعي
 األلعاب اإللكترونية في أوساط الشباب الجامعي

اآلثار المحتملة لأللعاب 
 لكترونيةاإل 

 " ر" م " ر" م " ر" م " ر" م
1 0.711* 16 0.779* 79 0.509* 39 0.674* 
7 0.709* 15 0.626* 30 0.773* 40 0.576* 
3 0.774* 17 0.700* 31 0.706* 41 0.732* 
4 0.737* 12 0.749* 37 0.570* 47 0.710* 
6 0.770* 19 0.596* 33 0.774* 43 0.761* 
5 0.737* 70 0.509* 34 0.553* 44 0.730* 
7 0.527* 71 0.704* 36 0.547*   
2 0.535* 77 0.574* 35 0.566*   
9 0.754* 73 0.590* 37 0.513*   

10 0.549* 74 0.706* 32 0.534*   
11 0.527* 76 0.564*     
17 0.597* 75 0.734*     
13 0.760* 77 0.701*     
14 0.737* 72 0.552*     

 ( 0.196( = )  416( , د . ح )  0.06ة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية ) *قيم
أن قةةيم معةةامالت االرتبةةاط للعبةةارات مةةع الدرجةةة الكليةةة للمحةةور  (6) يوضةةح الجةةدو  رقةةم

 – 10047( ، حيث تراوحت قيم معامل االرتبةاط بةين )1010التابعة له دالة عند مستوي معنوية )
 .( مما يد  علي صدقها 10427
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 (5جةدول )
م عامالت االرتباط ما بين مجموع درجات كل محور والدرجة الكلية الستبيان " أثر ممارسة  

 417ن=  األلعاب اإللكترونية علي نزعات طالب جامعة بنها نحو ممارسة األنشطة الرياضية"
 معامل االرتباط وداللته المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور م

 *1.821 واقع النشاط البدني الرياضي في أوساط الشباب الجامعي 1

 *1.899 األلعاب اإللكترونية في أوساط الشباب الجامعي 2

 *1.824 اآلثار المحتملة لأللعاب اإللكترونية 4

 (0.196( = )416( , د . ح )0.06*قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )
" عامالت االرتباط للمحاور مةع الدرجةة الكليةة السةتبيان أن قيم م( 5رقم )يوضح الجدو  

أثةةةر ممارسةةةة األلعةةةاب اإللكترونيةةةة علةةةي نزعةةةات طةةةالب جامعةةةة بنهةةةا نحةةةو ممارسةةةة األنشةةةطة 
 – 10290( ، حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين )1010دالة عند مستوي معنوية ) الرياضية"
10211.) 

   Reliability Of The Questionerثبات االستبيان :
( محةاور وعبةاراتهم وعةددها 3قام الباحث بإيجاد معامل ثبات محاور االستبيان وعةددهم )

( عبةةةةةةارل باسةةةةةةتخدام طةةةةةةريقتين همةةةةةةا طريقةةةةةةة التجوئةةةةةةة النصةةةةةةفية السةةةةةةتجابات عينةةةةةةة الدراسةةةةةةة 44)
 Spearman & Brownسةةبيرمان وبةةراون االسةةتطالعية علةةي االسةةتبيان باسةةتخدام معادلةةة 

الرتبةةاط بةةين العبةةارات الووجيةةة والعبةةارات الفرديةةة وكةةذلك إيجةةاد الثبةةات باسةةتخدام إليجةةاد معامةةل ا
  . Cronbach`s alphaمعامل ألفا كرونباخ 

" أثةةر ممارسةةة األلعةةاب اإللكترونيةةة علةةي ) أ ( الثبةةات باسةةتخدام التجزئةةة النصةةفية السةةتبيان 
 :نزعات طالب جامعة بنها نحو ممارسة األنشطة الرياضية"

( عبةارل باسةتخدام طريقةة 77باحث بإيجةاد معامةل ثبةات عبةارات االسةتبيان وعةددها )قام ال
سبيرمان التجوئة النصفية الستجابات عينة الدراسة االستطالعية علي االستبيان باستخدام معادلة 

إليجةةاد معامةةل االرتبةةاط بةةين العبةةارات الووجيةةة والعبةةارات  Spearman & Brown وبةةراون 
 الفردية.
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 (7ول )جةد
" أثر ممارسة األلعاب اإللكترونية علي نزعات طالب جامعة ثبات التجزئة النصفية الستبيان 

 417ن =              بنها نحو ممارسة األنشطة الرياضية"

 االستبيان
 معامل العبارات الزوجية العبارات الفردية

 ع± س⁄ ع± س⁄ االرتباط

 مارسة أثر ممارسة األلعاب اإللكترونية علي م
 األنشطة الرياضية لطالب جامعة بنها

54.811 12.144 55.512 11.814 1.824* 

 (0.196( = )416( , د . ح )0.06*قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )
( أن هنةةةاك ارتبةةةاط دا  إحصةةةائيًا بةةةين عبةةةارات االسةةةتبيان الفرديةةةة 4يتضةةةح مةةةن الجةةةدو  )

 والووجية مما يد  على ثبات المقياس .
" أثةر ممارسةة الستبيان  Cronbach`s alpha) ب ( الثبات باستخدام  معامل ألفا كرونباخ 

 :األلعاب اإللكترونية علي نزعات طالب جامعة بنها نحو ممارسة األنشطة الرياضية"
" أثر ممارسة األلعاب اإللكترونيةة وقد كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ لعبارات السةتبيان 

( عبةارل هةو 77والتةي عةددها ) امعة بنها نحو ممارسةة األنشةطة الرياضةية"علي نزعات طالب ج
(102400) 

 (2جةدول )
م عامل الثبات باستخدام ألفا كرونباخ بين كل عبارة علي حدا الستبيان " أثر ممارسة األلعاب 

 417ن=  اإللكترونية علي نزعات طالب جامعة بنها نحو ممارسة األنشطة الرياضية" ككل 
لنشاط البدني الرياضي واقع ا

 في أوساط الشباب الجامعي
 األلعاب اإللكترونية في أوساط 

 الشباب الجامعي
 اآلثار المحتملة 

 لأللعاب اإللكترونية

 معامل ألفا م معامل ألفا م معامل ألفا م معامل ألفا م

1 1.8219* 14 1.8211* 28 1.8212* 48 1.8211* 

2 1.8211* 11 1.8211* 41 1.8219* 51 1.8211* 

4 1.8212* 12 1.8219* 41 1.8219* 51 1.8211* 

5 1.8219* 19 1.8214* 42 1.8218* 52 1.8218* 

4 1.8219* 18 1.8219* 44 1.8212* 54 1.8212* 

1 1.8214* 21 1.8218* 45 1.8219* 55 1.8219* 

2 1.8211* 21 1.8212* 44 1.8211*   

9 1.8219* 22 1.8211* 41 1.8211*   

8 1.8215* 24 1.8219* 42 1.8211*   
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11 1.8219* 25 1.8219* 49 1.8211*   

11 1.8218* 24 1.8211*     

12 1.8212* 21 1.8219*     

14 1.8219* 22 1.8218*     

15 1.8219* 29 1.8218*     

 ( 0.9716*قيمة )معامل ألفا كرونباخ( لالستبيان  = )
" أثةةر ممارسةةة األلعةةاب ( معامةةل ألفةةا كرونبةةاخ لعبةةارات السةةتبيان 1ويتضةةح مةةن جةةدو  )

والتةي تراوحةت مةا  اإللكترونية علي نزعات طالب جامعة بنها نحةو ممارسةة األنشةطة الرياضةية"
مل ألفا كرونباخ لالستبيان والذي كانت ( وجميعها قيم ال تويد عن معا102409،  102417بين )

 ( ، مما يد  علي ثبات عبارات االستبيان .102400قيمته )
 (9جةدول )

الستبيان " أثر ممارسة م عامل الثبات باستخدام ألفا كرونباخ لعبارات كل محور علي حدا  
 417ن= "األلعاب اإللكترونية علي نزعات طالب جامعة بنها نحو ممارسة األنشطة الرياضية

 واقع النشاط البدني 
 الرياضي في أوساط 

 الشباب الجامعي

 األلعاب اإللكترونية في أوساط 
 الشباب الجامعي

 اآلثار المحتملة 
 لأللعاب اإللكترونية

 معامل ألفا م معامل ألفا م معامل ألفا م معامل ألفا م
1 0.9126* 16 0.9460* 79 0.9455* 39 0.7273* 
7 0.9125* 15 0.9459* 30 0.9461* 40 0.7547* 
3 0.9127* 17 0.9464* 31 0.9463* 41 0.7465* 
4 0.9176* 12 0.9447* 37 0.9462* 47 0.7652* 
6 0.9127* 19 0.9466* 33 0.9461* 43 0.7397* 
5 0.9177* 70 0.9455* 34 0.9469* 44 0.7470* 
7 0.9195* 71 0.9463* 36 0.9451*   
2 0.9717* 77 0.9454* 35 0.9450*   
9 0.9156* 73 0.9466* 37 0.9456*   

10 0.9702* 74 0.9463* 32 0.9457*   
11 0.9195* 76 0.9450*     
17 0.9191* 75 0.9449*     
13 0.9170* 77 0.9464*     
14 0.9177* 72 0.9462*     
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 معامل ألفا
 معامل ألفا *0.9479 معامل ألفا للمحور *0.9740 للمحور

 *0.7294 للمحور

 ( 0.9716*قيمة )معامل ألفا كرونباخ( لالستبيان  = )
( معامل ألفا كرونباخ لكل محور علي حدا  في حالة حذف عبارل 2ويتضح من جدو  )

 الي :من عبارات المحور وقد جاءت قيمة معامل ألفا كرونباخ كالت
 "  الخطةةو واقةةع النشةةاط البةةدني الرياضةةي فةةي أوسةةاط الشةةباب  بالنسةبة لعبةةارات المحةةور األو

( وجميعهةا قةيم 102909،  102020" : تراوح معامل ألفا كرونباخ للعبارات ما بين )الجامعي
 ( .102971ال تويد عن معامل ألفا كرونباخ للمحور والذي كانت قيمته )

  تةراوح  األلعاب اإللكترونية فةي أوسةاط الشةباب الجةامعي الثاني "بالنسبة لعبارات المحور : "
( وجميعهةةةا قةةةيم ال تويةةةد عةةةن 102722،  102774معامةةةل ألفةةةا كرونبةةةاخ للعبةةةارات مةةةا بةةةين )

 ( .102742معامل ألفا كرونباخ للمحور والذي كانت قيمته )
 " تةراوح معامةل ألفةا  ونيةةلأللعةاب اإللكتر  اآلثةار المحتملةة بالنسبة لعبارات المحور الثالةث : "

( وجميعهةةةا قةةةيم ال تويةةةد عةةةن معامةةةل ألفةةةا 104143،  104329كرونبةةةاخ للعبةةةارات مةةةا بةةةين )
 ( .104127كرونباخ للمحور والذي كانت قيمته )

 ( وجميعهةا قةيم ال تويةد 102742،  104127وقد تراوح معامل ألفا كرونباخ للمحاور ما بةين )
 ( .102400ان والذي كانت قيمته )عن معامل ألفا كرونباخ لالستبي

 ومما سبق نستطيع الحكم علي االستبيان بأنه ثابت .
 

  The Statistics Treatmentالمعالجات اإلحصائية :
 SPSS  تم استخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة لطبيعة البحث وذلك باستخدام برنامج

 إلجراء العمليات اإلحصائية للبحث.
  .معامل االرتباط Coefficient of correlation 
  سبيرمان وبراونSpearman & Brown 
  .النسبة المئويةThe percent    
 7اختبار كا .Chi-square 
 . معامل الثبات ألفا كرونباخ Coefficient of Alpha Cronbach, L.J 
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  Presenting The Results And Discussion:عرض النتائج ومناقشتها 
  Presenting The Resultsعرض النتائج :

ما هو واقع النشاط البدني الرياضي في              عرض النتائج الخاصة بالتساؤل األول: 
 أوساط الشباب الجامعي ؟

( وترتيب العبارات الستجابات أفراد عينة البحث 7التكرار والنسبة المئوية وقيمة )كا (10جةدول )
 7069ن= "  الجامعي بدني الرياضي في أوساط الشباب لعبارات االستبيان محور "واقع النشاط ال

 العبارات م
 المجموع  ال إلي حدًا ما نعم

 التقديري 
 الوزن 

 الترتيب 7كا النسبي 
 % التكرار % التكرار % التكرار

 4 *27.77 77.01 4442 75.72 641 31.47 547 47.3 271 أمارس النشاط الرياضي بصورة منتظمة وأكثر من مرة خالل االسبوع. 1
 14 *1969.56 47.17 7507 72.97 1576 16.72 376 6.79 109 أمثل الكلية في األنشطة الرياضية.  7
 7 *704.06 54.4 3972 79.62 509 47.54 921 77.72 459 اشارك في االنشطة الرياضية داخل الكلية 3
 11 *442.76 64.63 3352 42.37 996 39.72 219 11.99 746 وال اقلامارس الرياضة علي سبيل الترفيه وشغل وقت الفراغ ليس اكثر  4
 3 *109.57 77.24 4499 76.11 617 31.72 544 43.5 292 الرياضة بالنسبة لي هواية ممتعة 6
 7 *314.72 75.22 4749 70.69 474 72.17 620 61.7 1066 الرياضة بالنسبة لي هي المنافسة 5
 2 *112.57 54.32 3977 47.069 255 77.73 452 36.7 776 يكون مظهري جيدامارس الرياضة من اجل ان  7
 1 *476.71 79.32 4903 11.51 739 32.55 795 49.73 1074 اشارك اصدقائي داخل او خارج الجامعة في اي نشاط رياضي ولو علي سبيل الترفيه 2
 5 *9.73 55.73 4177 31.57 561 35.67 763 31.2 566 او خارج الجامعة.يشجعني أصدقائي على ممارسة النشاط الرياضي سواء داخل الجامعة  9

 9 *1257.97 53.3 3910 15.174 337 77.26 1503 5.077 174 أتلقى تشجيع لممارسة النشاط الرياضي من المشرف الرياضي بالجامعة 10
 6 *140.53 57.4 4153 32.37 790 71.02 434 40.66 236 تشجعني اسرتي علي ممارسة النشاط الرياضي 11
 10 *714.9 62.17 3693 42.03 929 79.4 505 77.64 454 ممارسة النشاط الرياضي ال تحتاج مني اي تكاليف مادية 17
 17 *619.07 63.2 3374 65.53 1155 76.3 671 12.07 377 ممارستي لالنشطة الرياضية ال تشغلني عن دراستي 13
 13 *533.91 67.39 3735 69.01 1716 74.27 611 15.17 333 استطيع ان امارس فيها النشاط الرياضي المفضل لديفي متناولي منشآت الرياضية  14

 

 6.99( = 7( ودرجة حرية )0.06( الجدولية عند مستوي معنوية )7*قيمة )كا
( المحسوبة الستجابات أفراد العينة لعبارات 9أن قيمة )كا (10)يتضح من جدو  

" جميعها دالة  واقع النشاط البدني الرياضي في أوساط الشباب الجامعيالمحور األو  " 
 ( .1010إحصائيًا عند مستوي معنوية )

( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في جميع عبارات 01كما يتضح من جدو  )
" بالنسبة لعينة الدراسة  واقع النشاط البدني الرياضي في أوساط الشباب الجامعيمحور " 
( ، 0202020 – 2043( المحسوبة ما بين )9االستجابة األعلى حيث تراوحت قيمة )كالصالح 
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( إن 01(. ويوضح الجدو  )1010وهي عبارات جميعها دالة إحصائيًا عند مستوي معنوية )
 %( .42031 -% 79009العبارات جاءت بوون نسبي بين )

 

 
        

 ( 1شكل )         
 اتيوضح النسبة المئوية للتكرار 

 المحور األوللعبارات  
 

 
سةةةتجابات عينةةةة البحةةةث علةةةي القيمةةةة التكةةةرارات والنسةةةبة المئويةةةة والدرجةةةة الكليةةةة  وجةةةاءت

يتضةح أن العبةارل  " واقع النشاط البةدني الرياضةي فةي أوسةاط الشةباب الجةامعيمحور " عبارات 
قد ( الترفيه اشارك اصدقائي داخل او خارج الجامعة في اي نشاط رياضي ولو علي سبيل) (2)

أمثل الكلية فةي األنشةطة ) ( وهي9%( والعبارل )42031حصلت على أعلى نسبة مئوية وقدرها )
قةد السةتجابة " الةي حةدا مةا " وا%( ، 79000( قد حصلت على أقل نسبة مئوية قدرها )الرياضية.

أتلقةةةى تشةةةجيع لممارسةةةة النشةةةاط الرياضةةةي مةةةن المشةةةرف الرياضةةةي ( )10)حصةةةلت العبةةةارل 
أمثةةل ) ( وهةةي9والعبةةارل )  %(،44010)  قةةد حصةةلت علةةى أعلةةى نسةةبة مئويةةة وقةةدره (معةةةبالجا

(، %00041)   ( قةةةةد حصةةةةلت علةةةةى أقةةةةل نسةةةةبة مئويةةةةة قةةةةدرهاالكليةةةةة فةةةةي األنشةةةةطة الرياضةةةةية.
قد حصلت  (أمثل الكلية في األنشطة الرياضية) ( وهي9قد حصلت العبارل )الستجابة بة " ال " وا

اشةارك اصةدقائي داخةل او خةارج ) ( وهي1والعبارل )  %(،41029) قدرهعلى أعلى نسبة مئوية و 
  ( قةد حصةلت علةى أقةل نسةبة مئويةة قةدرهاالجامعة في اي نشاط رياضي ولو علي سةبيل الترفيةه

(00020%.) 
 ويفسر الباحث تلك النتائج بالتالي :

لجميع  الستجابةأن انتائج المجمل مناقشة أن  الباحثيرى من خال  العرض السابق للنتائج   
قد  واقع النشاط البدني الرياضي في أوساط الشباب الجامعي والخاص المةحور األو  عبارات

ان واقع النشاط الرياضي داخل الجامعة هو المنافسة في المسابقات فقط جاءت لتوضح مفردات 
شباب هم عدد قليل من ال، وأن وال يوجد أي ممارسة لألنشطة الرياضية للشباب عل أرض الواقع

أماكن للممارسة األنشطة الرياضية ؛ بسبب عدم وجود من يشاركون في األنشطة داخل الجامعة
 .بالشكل الكافي
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وعطيات  (2()1997محمود بسيوني, فيصل الشاطئ )   وتتفق نتائج هذه الدراسة مع كل من
ا الدولة التي تهتم به القصوى في أن النشاط الرياضي البدني من االهمية  (3م()1990خطاب)

المشاركة في األنشطة الرياضية في توسيع نسب لبناء مجتمع صحي واعي، وانه البد من 
 .الجامعات ومراكو الشباب بصورل منتظمة
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 عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثاني :
 ما هو واقع األلعاب اإللكترونية في أوساط الشباب الجامعي ؟ 

( وترتيب العبارات الستجابات أفراد عينة البحث لعبارات االستبيان محور " األلعاب اإللكترونية في أوساط 7)كا ( التكرار والنسبة المئوية وقيمة11جةدول )
 7069الشباب الجامعي "ن=

 العبارات م
 المجموع  ال إلي حدًا ما نعم

 التقديري 
 الوزن 

 الترتيب 7كا النسبي 
 % التكرار % التكرار % التكرار

 9 *477.77 75.4 4719 11.77 731 42.37 995 40.41 237 ساعات يوميا في األلعاب  اإللكترونية 3اقضي اكثر من  16
 74 *521.75 61.77 3154 62.77 1709 72.9 696 17.39 766 اجد في األلعاب اإللكترونية هواية لي 15
 5 *559.4 21.92 6054 17.63 762 72.99 697 62.42 1704 اري ان األلعاب اإللكترونية تعمل علي تنمية الذكاء 17
 13 *94.91 77.4 4477 73.76 429 36.31 777 40.94 243 تمثل لك ممارسة ألعاب الفيديو مضيعة للوقت 12
 73 *514.59 67.45 3649 67.75 1179 13.11 770 79.53 510 امارس األلعاب اإللكترونية علي سبيل الترفيه ليس اكثر 19
 2 *326.74 77.26 4209 13.35 776 39.73 212 45.97 955 رونية حس المغامرة واالثارة والتشويقاجد في األلعاب اإللكت 70
 15 *75.06 71.9 4441 76.5 677 33.17 527 41.72 260 اجد نفسي في تحقيق مستويات مرتفعة في األلعاب  اإللكترونية 71
 70 *41.77 59.73 4775 77 665 32.37 729 34.52 714 ترنت .أتمكن من تطوير مهاراتي الحاسوبية عند ممارستي ألعاب االن 77
 14 *22.17 77.72 4456 76.75 670 37.54 577 47.11 257 اجد نفسي متفوق علي زمالئي في األلعاب  اإللكترونية 73
 6 *1026.67 26.7 6753 11.45 735 71.47 447 57.07 1321 اتحدي زمالئي في ممارسة األلعاب  اإللكترونية 74
 77 *129.01 51.47 3797 45.57 951 77.74 462 31.02 540 امارس األلعاب اإللكترونية لمجرد مشاركة اصدقائي 76
 12 *20.11 59.53 4301 76.01 616 41.09 245 33.9 592 اجد في األلعاب اإللكترونية عزلة عن الواقع كما يعتقد البعض 75
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شاشات  -الل اجهزة )الحاسب األلي افضل ممارسة األلعاب اإللكترونية خ 77
 16 *94.14 77.19 4469 73.45 423 35.6 767 40.07 274 البالي استيشن( -التليفزيون الذكية 

 7 *577.25 72.06 4271 76.46 674 14.95 302 69.69 1777 افضل ممارسة األلعاب اإللكترونية خالل الهاتف المحمول 72
 3 *1737.91 27.15 6324 5.96 143 74.57 607 52.43 1409 جماعية او الفردية علي االنترنتافضل األلعاب اإللكترونية ال 79
 19 *90.72 59.62 4792 74.7 609 41.27 251 33.45 529 ممارسة ألعاب االنترنت تسهم في تحسين وتعزيز مهارات التحكم في الوقت. 30
 7 *1745.03 29.42 6677 2.1 157 16.36 315 75.64 1675 ف ماديةممارسة األلعاب اإللكترونية ال تحتاج مني اي تكالي 31
 1 *1964.04 90.69 6695 7.33 161 13.66 779 79.16 1579 أمارس األلعاب اإللكترونية ألنها غير مرتبطة بمكان معين.            37
 71 *705.64 52.27 4761 77.22 471 47.79 924 79.34 504 تستهويني الصور المتحركة في ألعاب االنترنت وتدفعني للعب 33
 11 *346.17 74.23 4577 14.67 799 45.42 967 39 203 في ألعاب االنترنت ويدفعني للعب. 3Dيستهويني التصميم ثالثي اإلبعاد  34
 10 *767.76 75.01 4596 70.92 437 30.07 512 49 1009 ممارسة ألعاب االنترنت يمكن أن يكون سببا في كسب المال. 36
 17 *770.29 73.75 4665 12.07 371 47.59 279 39.79 209 تسهم ممارسة ألعاب االنترنت في تطوير مهارات اللغة اإلنجليزية لدي. 35

الالعبون الذين يمارسون ألعاب االنترنت قد يقابل بعضهم البعض في العالم  37
 17 *677.55 70.94 4327 16.54 377 66.9 1161 72.45 625 الحقيقي لقضاء أوقات ممتعة.

 4 *1206.1 25.97 6377 15.77 334 5.56 137 77.13 1622 ممارسة ألعاب االنترنت تمكنني من تطوير مهارات الكتابية لدي. 32

 6.99( = 7( ودرجة حرية )0.06( الجدولية عند مستوي معنوية )7*قيمة )كا
" األلعاب اإللكترونية في أوساط الشباب الجامعي أفراد العينة لعبارات المحور الثاني "  ( المحسوبة الستجابات9( أن قيمة )كا00يتضح من جدو  )

 ( .1010جميعها دالة إحصائيًا عند مستوي معنوية )
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 (7شكل )
 المحور الثانييوضح النسبة المئوية للتكرارات لعبارات 

 مناقشة نتائج التساؤل الثاني :
األلعاب اإللكترونية في لبحث علي محور " ( استجابات عينة ا00يتضح من جدو  )

" ، كما يتضح أن النسبة المئوية لالستجابة للعبارات باإلجابة بة " نعةةةةم " أوساط الشباب الجامعي 
%( ، والنسبة المئوية لالستجابة للعبارات باإلجابة بة " الي 42009 -% 09032تراوحت ما بين )

%( ، والنسبة المئوية لالستجابة للعبارات باإلجابة 0002 -% 2020حدا ما " ترواحت ما بين )
 %( .01049 -% 2020بة " ال " ترواحت ما بين )

( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في جميع عبارات 00كما يتضح من جدو  )
" بالنسبة لعينة الدراسة لصالح األلعاب اإللكترونية في أوساط الشباب الجامعي محور " 

( ، وهي 0207017 – 70099( المحسوبة ما بين )9لى حيث تراوحت قيمة )كااالستجابة األع
( إن العبارات 00(.ويوضح الجدو  )1010عبارات جميعها دالة إحصائيًا عند مستوي معنوية )

 %( .21002 -% 00099جاءت بوون نسبي بين )
حةةةث علةةةي سةةةتجابات عينةةةة البالقيمةةةة التكةةةرارات والنسةةةبة المئويةةةة والدرجةةةة الكليةةةة  وجةةةاءت

 (37)يتضةةح أن العبةةارل  "األلعةةاب اإللكترونيةةة فةةي أوسةةاط الشةةباب الجةةامعي محةةور " عبةةارات 
قد حصلت على أعلى نسبة مئويةة ( أمارس األلعاب اإللكترونية ألنها غير مرتبطة بمكان معين)

( قةةد حصةةلت اجةةد فةةي األلعةةاب اإللكترونيةةة هوايةةة لةةي) ( وهةةي02%( والعبةةارل )21002وقةةدرها )
كمةةةا يتضةةةح أن النسةةةبة المئويةةةة لالسةةةتجابة للعبةةةارات %( ، 00099أقةةةل نسةةةبة مئويةةةة قةةةدرها )علةةةى 

أمةةارس األلعةاب اإللكترونيةة ألنهةةا غيةر مرتبطةةة ) (37)قةةد حصةلت العبةارل "  نعةةةةةمباإلجابةة بةة " 
اجةد ) ( وهةي02%( والعبةارل )42009قةد حصةلت علةى أعلةى نسةبة مئويةة وقةدرها )( بمكان معةين
 %(،09032( قةةةد حصةةةلت علةةةى أقةةةل نسةةةبة مئويةةةة قةةةدرها )اإللكترونيةةةة هوايةةةة لةةةي فةةةي األلعةةةاب



 
 

    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 

الالعبةون الةذين يمارسةون ألعةاب االنترنةت ( )37)قد حصلت العبارل "  الي حدا ماالستجابة " وا
قةد حصةلت علةى أعلةى نسةبة ( قد يقابل بعضهم البعض في العالم الحقيقي لقضاء أوقات ممتعةة

ممارسةةةة ألعةةةاب االنترنةةةت تمكننةةةي مةةةن تطةةةوير ) ( وهةةةي31لعبةةةارل )وا  %(،0002) مئويةةةة وقةةةدره
"  الالسةتجابة بةة " ا (، %2020)  ( قةد حصةلت علةى أقةل نسةبة مئويةة قةدرهامهارات الكتابية لةدي
قةد حصةلت علةى أعلةى  (اجةد فةي األلعةاب اإللكترونيةة هوايةة لةي) ( وهةي02قد حصلت العبارل )
افضةةل األلعةةاب اإللكترونيةةة الجماعيةةة او ) ( وهةةي92)والعبةةارل  %(،01049) نسةةبة مئويةةة وقةةدره

 (.%2020)  ( قد حصلت على أقل نسبة مئوية قدرهاالفردية علي االنترنت
 ويفسر الباحث تلك النتائج بالتالي :

( وناصةةةةةةةةر 12( )7019عبةةةةةةةةدالمنعم إبةةةةةةةةراهيم )كةةةةةةةةال مةةةةةةةةن دراسةةةةةةةةة اتفقةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةة مةةةةةةةةع 
(, وفاطمةةةة 10م()7017يم قويةةةدار ), ومةةةر (7( )7017( وأميةةةرة مشةةةري)19()7019العنةةةزي)
(  ودراسةةة 7012) Zhuqing Xu, Ming and Lijunودراسةةة (, 4م()7017همةال )

Wright (7011) اإللكترونية غير مرتبط بمكان أو ومان ، وأنها ال تحتاج  ان ممارسة األلعاب
تنميةةة علةةي وتعمةةل  ومنافسةةة، ، الن بهةةا تحةةديلألفةةرادأي تكةةاليم ماديةةة ، وانهةةا مفضةةلة بالنسةةبة 

بالي ستيشةةن الةةالحربيةةة وكةةرل القةةدم اإللكترونيةةة و  خاصةةة فةةي األلعةةاببعةةض المهةةارات الشخصةةية، 
سةاعات يوميةا فةي األلعةاب   3أكثةر مةن  اذ يقضيعلي الهاتم المحمو ،  الطالب اللعبويفضل 

يةةةع لةةةوان الواهيةةةة، ممةةةا تسةةةتهوي الجموالصةةةور المتحركةةةة واأل 3Dاإللكترونيةةةة؛ نظةةةرا لوجةةةود أشةةةكا  
 .للمشاركة بها
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 ماهي اآلثار المحتملة لأللعاب اإللكترونية ؟         عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثالث :
( وترتيب العبارات الستجابات أفراد عينة البحث لعبارات االستبيان محور " اآلثار المحتملة لأللعاب 7( التكرار والنسبة المئوية وقيمة )كا17جةدول ) 

 7069ن=            اإللكترونية "

6.99( = 7( ودرجة حرية )0.06( الجدولية عند مستوي معنوية )7*قيمة )كا

 العبارات م
 المجموع  ال إلي حدًا ما نعم

 التقديري 
 الوزن 

 الترتيب 7كا النسبي 
 % التكرار % التكرار % التكرار

ة مقارنة أجد متعة في ممارسة األلعاب اإللكتروني 39
 7 *917.47 79.16 4229 76.92 636 10.69 712 53.43 1305 بممارسة األنشطة الرياضية

وقت فراغي ال يسمح بممارسة الرياضة فأمارس األلعاب   40
 4 *736.9 74.16 4620 34.53 713 2.31 171 67.07 1176 اإللكترونية.

المشاركة في دورات كرة قدم الكترونية "بالي ستشين"  41
 1 *1217.79 90.09 6656 5.99 144 16.74 374 77.77 1691 ايسر لي من المشاركة في دورات كرة قدم الحقيقية

ممارسة ألعاب اإللكترونية تسهم في معرفة وحل مشاكل  47
 5 *690.32 67.41 3645 65.97 1173 13.24 726 79.19 501 العالم الحقيقية عل عكس النشاط الرياضي

ب االنترنت تمكنني من التالعب والسيطرة ممارسة ألعا 43
 3 *730.94 76.7 4575 70.24 479 31.73 543 47.94 927 على بعض مما ال يمكن تحقيقه في الحياة الحقيقية.

أعتبر ممارسة األلعاب اإللكترونية بديل جيد لممارسة  44
 6 *159.77 69.77 3551 47.76 270 37.59 775 70.05 413 النشاط  الرياضي.
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( المحسوبة الستجابات أفراد العينة لعبارات المحور الثالث 9( أن قيمة )كا09يتضح من جدو  )
 ( .1010" جميعها دالة إحصائيًا عند مستوي معنوية )اآلثار المحتملة لأللعاب اإللكترونية " 

 
 ( 3شكل )

 المحور الثالثيوضح النسبة المئوية للتكرارات لعبارات 
 

اآلثار المحتملة لأللعاب بحث علي محور " ( استجابات عينة ال09يتضح من جدو  )
" ، كما يتضح أن النسبة المئوية لالستجابة للعبارات باإلجابة بة " نعةةةةم " تراوحت ما بين اإللكترونية 

%( ، والنسبة المئوية لالستجابة للعبارات باإلجابة بة " الي حدا ما " ترواحت 440940 -% 910101)
، والنسبة المئوية لالستجابة للعبارات باإلجابة بة " ال " ترواحت ما %( 340211 -% 10310ما بين )

 %( .020222 -% 20227بين )
( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في جميع عبارات محور " 09كما يتضح من جدو  )

وحت قيمة " بالنسبة لعينة الدراسة لصالح االستجابة األعلى حيث ترااآلثار المحتملة لأللعاب اإللكترونية 
( ، وهي عبارات جميعها دالة إحصائيًا عند مستوي 01090914 – 0220491( المحسوبة ما بين )9)كا

 (.1010معنوية )
 %( .210129 -% 040714( إن العبارات جاءت بوون نسبي بين )09ويوضح الجدو  )

عبةةةارات لةةةي سةةةتجابات عينةةةة البحةةةث عالقيمةةةة التكةةةرارات والنسةةةبة المئويةةةة والدرجةةةة الكليةةةة  وجةةةاءت
المشةاركة فةي دورات كةرة قةدم ) (41)يتضةح أن العبةارل  "اآلثار المحتملة لأللعاب اإللكترونية " محةور " 

قةد حصةلت علةى أعلةى ( الكترونية "بالي ستشين" ايسر لةي مةن المشةاركة فةي دورات كةرة قةدم الحقيقيةة
ترونيةة تسةهم فةي معرفةة وحةل ممارسة ألعةاب اإللك) ( وهي79%( والعبارل )21012نسبة مئوية وقدرها )

%( 02031( قد حصلت على أقل نسبة مئوية قةدرها )مشاكل العالم الحقيقية عل عكس النشاط الرياضي
 . 
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( 41)قةد حصةلت العبةةارل "  نعةةةةةةمكمةا يتضةح أن النسةبة المئويةةة لالسةتجابة للعبةارات باإلجابةةة بةة " 
ايسةةر لةةي مةةن المشةةاركة فةةي دورات كةةرة قةةدم )المشةةاركة فةةي دورات كةةرة قةةدم الكترونيةةة "بةةالي ستشةةين" 

أعتبةر ممارسةة ) ( وهةي77%( والعبةارل )44094قةد حصةلت علةى أعلةى نسةبة مئويةة وقةدرها ) الحقيقية( 
( قةةد حصةةلت علةةى أقةةل نسةةبة مئويةةة قةةدرها األلعةةاب اإللكترونيةةة بةةديل جيةةد لممارسةةة النشةةاط  الرياضةةي

أعتبةر ممارسةة األلعةاب اإللكترونيةة ( )44)لعبةارل قةد حصةلت ا"  الي حدا ماالستجابة " وا%(، 91012)
والعبةةارل  %(،34022) قةةد حصةلت علةةى أعلةةى نسةبة مئويةةة وقةةدره( بةةديل جيةةد لممارسةةة النشةةاط  الرياضةةي

( قةد حصةلت علةةى وقةت فراغةي ال يسةةمح بممارسةة الرياضةة فأمةارس األلعةةاب  اإللكترونيةة) ( وهةي71)
ممارسةةة ألعةةاب ) ( وهةةي79قةةد حصةةلت العبةةارل )ابة بةةة " ال " السةةتج(، وا%1030)  أقةةل نسةةبة مئويةةة قةةدرها

قةد حصةلت علةى  (اإللكترونية تسهم في معرفة وحل مشاكل العالم الحقيقية عل عكس النشاط الرياضةي
المشاركة في دورات كرة قدم الكترونيةة "بةالي ) ( وهي70والعبارل ) %(،04070) أعلى نسبة مئوية وقدره

  ( قةد حصةلت علةى أقةل نسةبة مئويةة قةدرهاركة فةي دورات كةرة قةدم الحقيقيةةستشين" ايسر لي مةن المشةا
(2022%.) 

 ويفسر الباحث تلك النتائج بالتالي :
( 19) (7019) ( وناصر العنزي 12( )7019دراسة عبدالمنعم إبراهيم )اتفقت الدراسة مع كال من 

ان  Nicholas L, Carig A, Brad J USA (7005)( ودراسة 7011والشحروري والريماوي)
 اإللكترونية متعة حقيقية في ممارستها مقارنة بممارسة األنشطة الرياضي والبدنية وأن المشاركة لأللعاب

تعكس ما ال يمكن تحقيقه حيث أنها في الدورات الرياضية أفضل من المشاركة العاب البالي ستيشن  في
 في الحيال الحقيقية.

 

لمحةةاور تسةةاؤالت البحةةث والمتمثةةل فةةي  أن األلعةةاب اإللكترونيةةة  فةةي مجمةةل مناقشةةة النتةةائج الباحةةثويةةرى 
تمثةةل خطةةرًا حقيقيةةًا علةةي الصةةحة البدنيةةة والنفسةةية للشةةباب، والبةةد مةةن اتخةةاذ قةةرارات تسةةمح بعةةودل ممارسةةة 
األنشةةطة الرياضةةية والبدنيةةة بالجامعةةات ومراكةةو الشةةباب يشةةكل مكثةةم وضةةع بةةرامج رياضةةية تسةةمح ببنةةاء 

 سيًا وعقليًا.مجتمع بدنيًا ونف
 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    00  (   ( العاشرم(   ) الجزء  2102( شهر ) ديسمبر(  لعام )    24رقم المجلد )         
 
 

  The Conclusions And The Recommendationsاالستنتاجات والتوصيات : 
  The Conclusionsاالستنتاجات :

 : من خالل ما توصل الباحث اليه من نتائج يرى 
ان واقع النشاط الرياضي داخل الجامعة هو المنافسة في المسابقات فقط وال يوجد  -0

 لشباب عل أرض الواقع.أي ممارسة لألنشطة الرياضية ل
؛ بسبب عدم ان عدد قليل من الشباب هم من يشاركون في األنشطة داخل الجامعة -9

 أماكن للممارسة األنشطة الرياضية بالشكل الكافي.وجود 
لها أثر في اتجاهات الطالب نحو ممارسة األنشطة الرياضية؛ األلعاب اإللكترونية   -3

مكن لعبها فردي أو جماعي فيسهل منافسة ال ترتبط بمكان أو بوقت معين، ويألنها 
 األصدقاء، مقارنة بممارسة األنشطة الرياضية.

بعض المهارات مثل الحاسب ل األشخاص األلعاب اإللكترونية تعمل علي تطوير -7
تسهم في تعويو مهارات التحكم في الوقت وكسب الما  ، و واللغة دون تكاليم مادية

 تابة. احيانًا، وتمكن من تطوير مهارات الك
تقدم األلعاب اإللكترونية متعة حقيقية عند مشاركة األصدقاء في دورات البالي  -0

 ستيشن مقارنة بممارسة األنشطة الرياضية .
األنشطة  تهمبما ال يسمح بممارسالطالب  تشغل األلعاب اإللكترونية وقت الفراغ  -2

 الرياضية والبدنية،  وهي بديل جيد لممارسة الرياضية.
 

  The Recommendationsالتوصيات :
 توصل اليه الباحث من نتائج يوصى باآلتى: من خال  ما

وضع برامج ، و االهتمام الكافي بتوسع ممارسة األنشطة الرياضية داخل الجامعات وخارجها -
 ية وتثقيفية بأهمية ممارسة األنشطة الرياضية لبناء األفراد صحيًا نفسيًا وعقليًا.و توع

ت المسئولة ووسائل اإلعالم المختلفة خطوات جادل في وضع برامج ضرورل اتخاذ كافة الجها -
سلبيات األلعاب اإللكترونية ارشادية وقائية عالجية لويادل الوعي لدي األهل والطالب نحو 

 .العامة للشبابصحة الوأثرها علي  والمشكالت الناتجة عنها،
 إللكترونية.علي األلعاب  ا البحوث حو  إدمان المراهقينمويد من أجراء ال -
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  The Foreign The Arabic Referencesالمراجع العربية واألجنبية :
 The Arabic Referencesالمراجع العربية : 

: الطفل الجوائري وألعاب الفيديو، دراسة في القيم والمتغيرات، أطروحة (7009أحمد فالق ) -0
 جوائر.دكتوراه، جامعة الجوائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم، ال

م(: أثر األلعاب اإللكترونية عبر الهواتم الذكية على التحصيل الدراسي 9104) أميرة مشري  -9
للتلميذ، الجوائري، رسالة ماجستير، ، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، كلية العلوم 

 االجتماعية واإلنسانية،  الجوائر.
 دار المعارف القاهرل. أوقات الفراغ والترويح، مصر، م(:1990عطيات دمحم خطاب) -3
: األلعاب اإللكترونية عبر الوسائط اإلعالمية الجديدل وتأثيرها في الطفل (7017فاطمة همال ) -7

الجوائري دراسة ميدانية على عينة من اطفا  ابتدائيات مدينة باتنة . رسالة ماجستير، جامعة 
 باتنة، الجوائر. -الحاج لخضر

من خال  التلفويون وألعاب الفيديو وتأثيره على (: معالجة العنم 7007ينة علواش )ھك -0
 الجوائر.  ،رسالة ماجستير، جامعة الجوائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم ،الطفل

 كما لأللعاب اإللكترونية األطفا  الستخدام التربوية االنعكاسات) :م7016 (الزيودي دمحم ماجد -2
، رسالة ماجستير ، جامعة المنورل بالمدينة دائيةاالبت طلبة المدارس األمور وأولياء معلمو يراها

 .0العدد  01طيبة ، كلية  أصو  التربية، السعودية. المجلد 
ظاهرل انتشار األلعاب اإللكترونية في مدينة الموصل وتأثيراتها  (:7013مرح مؤيد حسن ) -4

 . 40مجلة اضاءات موصلية. العراق، العدد  ،على الفرد
نظريات وطرق التربية البدنية ،  م(:1997ياسين الشاطئ)محمود عوض بسيوني, فيصل  -1

 .  القاهرل ديوان المطبوعات الجامعية، ،9،ط
أثر األلعاب اإللكترونية على عمليات التذكر وحل “ (:7011مها الشحروري , دمحم الريماوي ) -2

التربوية. المشكالت واتخاذ القرار لدى أطفا  مرحلة الطفولة المتوسطة في األردن. مجلة العلوم 
 .9. ملحق 31المجلد 

: أثر األلعاب  اإللكترونية  على السلوكيات لدى األطفا ، رسالة م(7017مريم قويدر) -01
 الماجستير، جامعة الجوائر ، كلية العلوم السياسية واإلعالم ، الجوائر.

 . 03712العدد  ،جريدل الرياض  ،الخطر في العاب الفيديو لألطفا  (:7006نورة السعد ) -00
 The Foreign Referencesلمراجع األجنبية : ا
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 علوماتيةالمراجع الشبكة الم
 DW ، تقرير موقع 9102مليار دوالر بنهاية  009سوق ألعاب الكمبيوتر سيبلغ  -04

                                    م علي الرباط: 90/1/9102االخباري بتاريخ 
https://www.dw.com/ar/ 

على ” PUBG“أثر لعبة ببجي (: م7019 ) عبد المنعم ابراهيم اسماعيل المدهون  -01
 م علي الرباط: 97/2/9102، فلسطين ، نشرت بتاريخ التحصيل الدراسي : دراسة ميدانية

educ.com-https://www.new 
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